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Взяти участь
в аукціоні

ПАТ «Херсонський завод «Судмаш»

м. Херсон, Карантинний острів, 1.

Пропонується до продажу: державний пакет акцій ПАТ
«Херсонський завод “Судмаш”» у кількості 67 235 штук, що
становить 100% статутного капіталу Товариства.
Підприємство розробляє та виготовляє суднові пристрої,
кнехти, суднові водогазонепроникні двері, спеціалізовані
гідравлічні вироби тощо. Завод також займається
розробкою конструкторської документації та
виготовленням телескопічних підйомників для потреб
комунальних підприємств і пожежно-рятувальних частин
ДСНС України, капітальним ремонтом пожежних
автопідйомників відомих світових виробників,
модернізацією пожежних автодрабин.

“Судмаш” має у своєму розпорядженні 11 об’єктів
нерухомості загальною площею майже 33 тис м² та
земельну ділянку площею 6,5201 га.

03.09.2021

₴67 235 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-06-000011-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-pat-hersons-kij-zavod-sudmas/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Бюро з стандартизації та нормативного
забезпечення на залізничному транспорті»

м. Харків, вул. Халтуріна, 46.

Основним видом діяльності Державного
підприємства «Бюро з стандартизації та

нормативного забезпечення на залізничному
транспорті» відповідно до Статуту є дослідження й

експериментальні розробки в галузі інших
природних і технічних наук (основний КВЕД – 72.19).

У складі Єдиного майнового комплексу відсутнє
нерухоме майно. Підприємство розміщується в

орендованих приміщеннях.

03.09.2021

₴29 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-07-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-edinij-majnovij-kompleks-derzavnogo-pidpriemstva-buro-z-standartizacii-ta-normativnogo-zabezpecenna-na-zaliznicnomu-transporti/


Взяти участь
в аукціоні

Вбудоване нежитлове приміщення

Кіровоградська обл., м. Новомиргород, 

вул. Лесі Українки, 36/4.

Нежитлове приміщення, вбудоване в житловий
будинок, загальною площею 76,7 м², розташоване на

другому поверсі п`ятиповерхового житлового
будинку.

Рік побудови – 1986. Стіни та перегородки – цегляні;

міжповерхові перекриття – з/б плити. Наявні
централізоване водопостачання, водовідведення та
електропостачання. Приміщення від`єднано від

загальної внутрішньобудинкової системи
газопостачання.

03.09.2021

₴361 596

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-04-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlove-prymishhennya-vbudovane-v-zhytlovyj-budynok-zagalnoyu-ploshheyu-76-7-kv-m/


м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

Підприємство створене з метою досягнення
високопрофесійного і високоефективного вирішення питань
у сфері капітального будівництва та реконструкції житла і
об’єктів соціального призначення, а також сприяння
впровадженню у зазначену сферу прогресивних рішень,
нових будівельних матеріалів, конструкцій, виробів.

Підприємство здійснює діяльність у сфері інжинірингу та
надає послуги технічного консультування, а також послуги у
сфері архітектури. Основним механізмом залучення
проектів є робота з системою «Прозорро».
До складу єдиного майнового комплексу державного
підприємства не входять об’єкти нерухомості та земельні
ділянки.

03.09.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

ЄМК ДП «Науково-дослідна
виробничо – технічна агенція «Стратегія
регіонального розвитку»

₴821 000

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-06-000021-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-naukovo-doslidna-vyrobnycho-tehnichna-agentsiya-strategiya-regionalnogo-rozvytku-za-adresoyu-m-kyyiv-vul-velyka-zhytomyrska-9/


Взяти участь
в аукціоні

Будівля їдальні

Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, 

вул. Південна, 51б.

Двоповерхова будівля їдальні, загальною площею
609,9 м² з підвалом, 1984 року побудови. Фундамент –

залізобетонний, стіни – цегляні, покрівля -металева,

перекриття – залізобетонне, підлога – цементна та

плитка, вікна – металопластикові, двері – дерев’яні
та металеві.

Наявні електропостачання, водопостачання та
індивідуальне водяне опалення. Стан задовільний.

08.09.2021

₴414 732

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-09-000073-2
https://privatization.gov.ua/product/budivlya-yidalni-zagalnoyu-ploshheyu-609-9-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-zavod-promin/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлові приміщення

Вінницька обл., Літинський р-н, с. Уладівка, 

вул. Заводська, 2.

Нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвалу,

ганки, сходи загальною площею 602,2 м² (у т.ч. підвал,

пл. 58,9 м², приміщення на першому поверсі, заг.пл.

323,4 м², приміщення на другому поверсі, заг.пл. 219,9

м²), які розташовані в двоповерховій будівлі 1979 року
побудови. Фундамент бутовий, стіни цегляні,
покрівля шиферна, перекриття бетонні, опалення

водяне (демантовано).

Електроживлення наявне, водопровід та каналізація
відсутні. Стан незадовільний.

08.09.2021

₴155 368

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-09-000062-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlovi-prymishhennya-yidalni-gotelyu-ta-pidval-ganky-shody-zagalnoyu-ploshheyu-602-2-kv-m-shho-ne-uvijshly-do-statutnogo-kapitalu-vat-uladivskyj-tsukrovyj-zavod/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Спеціалене конструкторсько-технологічне бюро
Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
Національної академії наук України»

Житомирська обл., м. Житомир, вул. Пушкінська, 44.

До складу об’єкта приватизації входить частина
трьохповерхової адміністративної будівлі загальною
площею 1282,7 м². обладнана тепловодолічильником,
яка розташована в центрі населеного пункту поруч із
молоповерховою житловою забудовою та закладами
освіти. Приміщення розташовані в триповерховій
цегляній нежитловій будівлі, з залізобетонним
перекриттям та азбестоцементною покрівлею,
обладнані електроосвітленням, водопостачанням,
каналізацією, центральним опаленням. Будівля 1966
року побудови, стан задовільний.

Загальна площа земельних ділянок: 0,1426 га.

10.09.2021

₴5 889 000

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-11-000047-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-spetsialene-konstruktorsko-tehnologichne-byuro-instytutu-problem-modelyuvannya-v-energetytsi-im-g-ye-puhova-natsionalnoyi-akademiyi-nauk-ukrayiny/


Взяти участь
в аукціоні

Їдальня на 200 посадочних місць з майном

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,

вул. Широківське шосе, 86.

До складу об’єкта приватизації входять:

двоповерхова окремо розташована будівля

їдальні, загальною площею 1795,10 м² з підвалом,

прибудовою, ганками.

Рік побудови – 1973, фундамент – з/бетон, стіни –

цегла, перекриття – з/бетон, покрівля – руберойд.

Будівля обладнана системами опаленням,

водопостачання, каналізації, освітлення;

обладнання (16 одиниць).

10.09.2021

₴1 490 087

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-11-000071-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-idal-na-no-23-na-200-posadocnih-misc-z-majnom-u-kil-kosti-16-odinic/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Навчально-виробничі майстерні»

м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37.

До складу об’єкта приватизації входять:

транспортний засіб – 1 од. (ЗИЛ – 138, бортовий-С, рік

випуску 1983, встанолено газобалонне устаткування,

стан задовільний), обладнання та устаткування

виробничого призначення, інструменти, прилади,

інвентар. Будівлі споруди та їх окремі частини на
балансі підприємства відсутні. Підприємство не

здійснює господарську та виробничу діяльність з
2012 року.

10.09.2021

₴ 490 800

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-11-000061-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-navchalno-vyrobnychi-majsterni/


Взяти участь
в аукціоні

Адміністративна будівля

Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, 

вул. Миру, 2.

Двоповерхова цегляна адміністративна будівля з
підвалом загальною площею 700,5 м²; ганки; вимощення.
Рік побудови − 1981, розташування в центральній частині
міста. Будівля має два входи. Фундамент − бетонні блоки;
стіни та перегородки − цегляні, облицьовані плиткою,
перекриття – залізобетонні плити, дах і покрівля –
азбестоцементні листи (реконструкція 2012 року), підлога –
цементна, лінолеум; міжкімнатні двері – дерев’яні, вхідні −
металеві; вікна – дерев’яні з гратами, внутрішнє
опорядження – фарба, шпалери; зовнішнє опорядження −
плитка. Інженерні комунікації діючі: централізоване
опалення, водопостачання, електропостачання;
водовідведення автономне (вигрібна яма). Прилегла
територія упорядкована, під’їзд до будівлі зручний.
Фізичний знос – 30%, технічний стан задовільний.

10.09.2021

₴1 111 242

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-11-000073-2
https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-700-5-kv-m-ganok-i-ii-vymoshhenya-iii/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля їдальні

Київська область, Васильківський район, 

с. Плесецьке, вул. Варовицька, 20-б.

Об’єкт розташований в серединній частині села
Плесецьке. Неподалік розташовані приватні житлові
будинки, будівлі торгівельного призначення та поля
сільськогосподарського призначення. Під’їзд до
об’єкту здійснюється по асфальтованій дорозі. Об’єкт
являє собою окремо розташовану нежитлову будівлю
(їдальню). Будівля одноповерхова, капітальна,
прямокутної конфігурації в плані. Є типовою для
подібного типу приміщень їдалень. Має 4 окремі
входи, що умовно формують окремі групи приміщень.
Об’єкт не охороняється, територія не огороджена та
поросла чагарниками. Загальна площа будівель та
споруд: 474,3 м².

10.09.2021

₴1 305 900

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-11-000023-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-yidalnya-lit-a-zagalnoyu-ploshheyu-474-30-kv-m-shho-ne-uvijshla-do-statutnogo-kapitalu-vat-pleminnyj-zavod-dzvinkove-kod-za-yedrpou-00857404/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Рівненський експертно-технічний
центр Держпраці»

м. Рівне, вул. Лермонтова, 7.

Основним видом діяльності підприємства,
відповідно до статуту, є технічні випробування та
дослідження. Серед інших видів – діяльність у сфері
інжинірингу, геології та геодезії, професійно-
технічна освіта, діяльність у сфері охорони здоров’я,
роздрібна торгівля тощо.

Підприємство володіє двома будівлями в
центральній частині міста: адміністративними
приміщеннями площею 469,3 м² та лабораторним
блоком загальною площею 452,7 м². Розмір
земельних ділянок під нерухомістю – 0,054 га.

13.09.2021

₴13 004 517

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-13-000020-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-rivnenskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Київська область, Васильківський район, 

с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.

Об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану
нежитлову будівлю (столову) загальною площею 749,5 м².
Рік побудови – 1976. Будівля одноповерхова, складної
конфігурації у плані. Має 6 окремих входів, що формують
окремі групи приміщень, через влаштовані ганки з
різних сторін будівлі та ще декілька допоміжних входів.
Приміщення будівлі в плані розташовані хаотично.

Основні конструкції будівлі згідно Технічного паспорту
БТІ: фундамент – бетонний; стіни – цегляні; перегородки –
цегляні; міжповерхові перекриття – з/бетон; покрівля –
шифер; двері – металеві та дерев’яні. З інженерних
мереж в будівлі присутнє електропостачання,
водопровід, каналізація та опалення.
Об’єкт розташований на земельній ділянці ПАТ
«Птахофабрика «Україна».

14.09.2021

₴2 709 400

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-14-000015-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-nezitlova-budivla-stolova-zagal-nou-ploseu-749-5-kv-m/


м. Дніпро, вул. Курсантська, 30.

Державний пакет акцій у кількості 552 478 штук, що становить
21,5524 % статутного капіталу товариства. Основними
напрямками та предметом діяльності підприємства є
виробництво батарей і акумуляторів. Заводи ISTA мають
можливість виробляти близько 5-5,5 мільйонів батарей, що
дозволяє займати лідируючі позиції на ринку акумуляторів.
Таке положення на ринку забезпечується високою якістю
продукції, яке відповідає як українським, так і міжнародним
стандартам.

Загальна площа земельних ділянок: 4,5726 га. Загальна
площа будівель та споруд: 23796,9 м². Кількість працівників
(станом на 31.03.2021р.): 131 особа.

14.09.2021
Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт

Державний пакет акцій
ПрАТ «Іста-Центр»

₴13 811 950

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-15-000019-2
https://privatization.gov.ua/product/derzhavnyj-paket-aktsij-shho-nalezhyt-derzhavi-u-statutnomu-kapitali-prat-ista-tsentr/


Взяти участь
в аукціоні

Цілісний майновий комплекс «Одесавинпром»

м. Одеса, Французький бульвар, 10.

Об’єкт приватизації – ЦМК «Одесавинпром»,
переданий в оренду ПрАТ «Одесавинпром». До
складу ЦМК входить рухоме та нерухоме майно в
кількості 306 одиниць , у т.ч. 97 обєктів нерухомості (28
одиниць будівель та споруд, а також 69 амфор для
зберігання вина, розташованих в підвалі, не змінюючи
його площу; машин та обладнання – 143 одиниці;
інструменти, прилади, інвентар- 60 – одиниць,
транспортні засоби – 6 одиниць
(1 автопогрузчик, 1 човен рятувальний, автомобілі - 4
одиниці (підлягають вибракуванню).

Загальна площа земельних ділянок: понад 2,6745 га.
Загальна площа будівель та споруд: 22126,4 м². Кількість
працівників (на 30.06.2021 р.) 193.

14.09.2021

₴65 319 289

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-19-000084-2
https://privatization.gov.ua/product/tsilisnyj-majnovyj-kompleks-odesavynprom/


Взяти участь
в аукціоні

Окреме майно Державної установи «Південна
виправна колонія (№51)

м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9.

Об’єкт приватизації – виправна колонія, що не
функціонує з 2019 року. Загальна площа будівель,
споруд та інфраструктурних мереж – 52437.84 м²,
розмір земельних ділянок, які займає установа, –
5,98 га. Наявні водопостачання та каналізаційна
мережа. Перелік майна складається з 73
інвентарних номерів: 72 об’єкта нерухомості та 1
об’єкт – внутрішня мережа звязку.

Відстань від об’єкта до центра Одеси та
узбережжя Чорного моря – 5 км, до залізничного
вокзалу – 2,5 км.

17.09.2021

₴223 250 425

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-19-000080-2
https://privatization.gov.ua/product/okreme-majno-derzhavnoyi-ustanovy-pivdenna-vypravna-koloniya-51/


Взяти участь
в аукціоні

Дитячий оздоровчий табір «Лазурний»

Донецька область, Мангушський район, с. Юр`ївка, 

вул. Набережна, 74.

Об’єкт приватизації включає 67 одиниць основних
засобів рухомого і нерухомого майна, в т.ч. 24 одиниці
будівель та споруд: основні будівлі, склади, сараї,
трансформаторні, насосна, вбиральня тощо.

Табір розташований у мальовничому місці на
земельній ділянці загальною площею 47612 м², на
березі Азовського моря, неподалік від Білосарайської
коси. Загальна площа будівель та споруд: 5 705,2 кв. м.
Оздоровчий табір зараз не функціонує, однак зберігає
високий інвестиційний потенціал завдяки місцю
розташування, площі будівель та розміру земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт.

20.09.2021

₴5 237 675

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-19-000096-2
https://privatization.gov.ua/product/privatization-ditacij-ozdorovcij-tabir-lazurnij/


Взяти участь
в аукціоні

Нежитлова будівля

Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня, 

вул. Миру, 89.

Одноповерхова будівля, загальною площею 712,9 м² з
підвальним приміщенням та прибудованою
котельнею. Рік побудови 1917, фундамент камінний,
стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття
дерев’яне, підлога дерев’яна, сходи дерев’яні, наявна
електрифікація.

Відомості про земельну ділянку відсутні. Наказом
Управління культури, національностей та релігій
Хмельницької ОДА об’єкт включений до Переліку
щойно виявлених об’єктів культурної спадщини
Хмельницької області за видом “архітектура” та
“містобудування”, як житловий особняк приватного
адвоката Периторіна.

24.09.2021

₴319 379

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-22-000003-2
https://privatization.gov.ua/product/nezhytlova-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-712-9-kv-m/


Взяти участь
в аукціоні

ЄМК ДП «Чернігівський експертно-технічний
центр Держпраці»

м. Чернігів, вул. Красносільського, 89.

Діюче державне підприємство, пріоритетними
напрямками роботи якого є (наявні необхідні дозволи та
ліцензії), зокрема, експертиза стану дотримання
законодавства про працю, охорона праці тощо. За
результатами господарської діяльності за останній
звітний період підприємство є прибутковим.

Адміністрація підприємства розміщується у власній
одноповерховій цегляній будівлі, загальною площею
839,7 м². Крім того, підприємство має на балансі
приміщення площею 193,7 м², де розміщується навчально-
методичний центр. Будівля та приміщення перебувають
у задовільному стані, забезпечені всім необхідним
інженерним оснащенням (опалення, електропостачання,
водопостачання та водовідведення, газопостачання) та
обладнанням.

24.09.2021

₴18 721 808

Інформація
про об’єкт

https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-08-22-000006-2
https://privatization.gov.ua/product/yedynyj-majnovyj-kompleks-derzhavnogo-pidpryyemstva-chernigivskyj-ekspertno-tehnichnyj-tsentr-derzhpratsi/
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